
 

 

17 грудня 2021 року на 91 році життя перестало битись серце Сєркової 

Валентини Костянтинівни, доктора медичних наук, професора кафедри 

внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова, Заслуженого діяча науки і техніки України, 

корифея вітчизняної кардіології, Вченого, Вчителя, Лікаря, прекрасної та 

неповторної Людини.  

Валентина Костянтинівна Сєркова народилась 27.06.1931 р. в Брянській 

області в родині вчителів. Батько був директором школи, мати – завучем. 

Завдяки непересічним різноплановим інтелектуальним здібностям,   

Валентина Сєркова ще під час навчання у школі  займала призові місця на 

республіканських і всесоюзних конкурсах з літератури і ще до закінчення 

школи отримала направлення на вступ до Московського державного 

університету ім. М.І. Ломоносова (МДУ) без іспитів. Друге місце на олімпіаді 

з математики загальносоюзного рівня - і знову направлення до МДУ без 

сладання іспитів. Вдруге. Однак, бажання стати лікарем, яке виникло ще у 

дитинстві під впливом розповідей про улюблену роботу рідного брата батька, 

взяло гору у виборі майбутньої професії.  

В.К. Сєркова пройшла славетний великий шлях лікаря, педагога, вченого, 

організатора Вінницької наукової терапевтичної школи.  

Сєркова Валентина Костянтинівна після закінчення «з відзнакою» 

лікувального факультету Вінницького медичного інституту в 1955 р. була 

зарахована до аспірантури при кафедрі факультетської терапії Вінницького 

медичного інституту. Виконувала кандидатську дисертацію під керівництвом 

свого вчителя професора Бориса Соломоновича Шкляра, який жартома 

називав її «мала медична ендиклопедія». З 1958 р. В.К. Сєркова працювала 

асистентом, з 1977 р. – доцентом кафедри факультетської терапії. У 1960 році 

захистила кандидатську дисертацію на тему «Тривалість окремих фаз 



серцевого циклу при тахікардії різної етіології» присвячену ролі діастоли в 

розвитку та прогресуванні патології серця, а у 1986 році – докторську 

дисертацію на тему «Клініко-біохімічна характеристика функціональних 

класів стенокардії». У 1988 р. отримала звання професора. З 1987 по 2006 роки. 

була завідувачем кафедри факультетської терапії (внутрішньої медицини №1) 

Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова, з серпня 

2006 р. по 2021 р. –  професором кафедри. 

Особистий величезний вклад Валентини Костянтинівни в науку 

висвітлений у  більш, ніж 500 наукових працях, у т.ч. в зарубіжних виданнях, 

понад 12 монографіях, співавторкою яких вона була, численних наукових 

розробках, патентах, раціоналізаторських пропозиціях. В.К. Сєркова 

здійснювала величезну науково-педагогічну діяльність, яка знайшла своє 

відображення у значній кількості методичних рекомендацій, навчальних 

посібників для студентів, лікарів-інтернів і терапевтів, зокрема, при написанні 

підручників, зокрема «Факультетська терапія» (2005 рік), посібника у 2-х 

частинах «Внутрішня медицина» (2016-2018), «Internal Medicine: textbook for 

English-speaking students of higher medical educational establishments» у 2-х 

частинах (2019). Під її керівництвом захищено 36 кандидатських та 4 

докторських дисертацій (проф. Жебель В.М., проф. Станіславчук М.А., проф. 

Осовська Н.Ю., проф. Кузьмінова Н.В.). Сьогодні учні Валентини 

Костянтинівни очолюють кафедри ВНМУ, медичні установи, займають 

керівні посади органів охорони здоров’я,  є фахівцями у різних галузях 

внутрішньої медицини. 

Власним прикладом довела можливість поєднувати блискуче наукове та 

клінічне мислення, щоденну лікувально-консультативну роботу з вирішенням 

фундаментальних наукових завдань. 

Професор Сєркова В.К. була членом робочої групи із серцевої 

недостатності Українського наукового товариства кардіологів, центральної 

методичної комісії при Міністерстві охорони здоров’я України, до 2017 р. 

головою обласного товариства терапевтів, членом правління національних 

товариств терапевтів, кардіологів і нефрологів, очолювала профільну 

терапевтичну комісію в університеті.  

Нагороджена медаллю «За трудову доблесть» (1981), вищою нагородою 

АМН України – золотою медаллю ім. академіка М. Д. Стражеска (2012), 

численними Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України і 

Міністерства освіти та науки України, Вінницької держадміністрації та 

обласної Ради, університету; знаками «Відмінник охорони здоров’я», 

«Відмінник освіти України». «Заслужена діячка науки і техніки України» 



(2003). У 2013 р. Наказом Президента України В.К. Сєрковій було призначено 

довічну державну стипендію. 

Лекції Валентини Костянтинівни завжди відрізнялися особливою 

майстерністю, доступністю сприйняття складної інформації, користувалися 

авторитетом серед студентів і лікарів, дозволяли ознайомитися з останніми 

досягненнями у галузі лікування та діагностики захворювань внутрішніх 

органів. 

В.К. Сєркова була унікальним клініцистом з енциклопедичним рівнем 

знань. Проводила масштабну  консультативну роботу в Подільському регіоні, 

сприяла створенню і успішній роботі кардіологічної школи для лікарів області, 

консультувала хворих у відділеннях терапевтичного профілю та в поліклініці 

Вінницької клінічної обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. Приймала активну 

участь в розвитку кардіологічного та в становленні гастроентерологічного та 

нефрологічного відділень обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. 

Валентина Костянтинівна мала унікальні людські якості, високий рівень 

інтелігентності та скромності. З повагою і доброзичливістю ставилася до 

співробітників, студентів, пацієнтів, володіла високим почуттям 

відповідальності. Вона з особливою чуйністю сприймала не лише успіхи й 

радощі, але й негаразди та біди своїх колег. Була не лише уважним 

наставником, але і добрим другом. Користувалася заслуженою повагою серед 

колег, медичної спільноти та науковців України. 

Відхід із життя Валентини Костянтинівни Сєркової – непоправна втрата 

для усіх нас… Світла пам'ять Вченому, Вчителю, Лікарю, Людині. 

 

Колектив кафедри внутрішньої медицини №1 висловлює глибокі щирі 

співчуття рідним і близьким, друзям, колегам, учням Валентини 

Костянтинівни. 

 


